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HOTARARE
Nr.54 din 30 septembrie 2016

privind recliJicarea bugetului locnl al com.Tdm@eni pe anul 2016 ;i estimdrile pe
anii 2017-2019

Consiliul Local al com.Timaqenijud.Neaml,intrunit in qedin![ ordinard in data de 30 septembrie
2016,

Avand in vedere prevederile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 ,Legea nr.

27312006 privind finantele publice ,adresele nr.27.061116.09.2016 qi nr.28103129.09.2016
a Administrafiei judelene a finanlelor publice Neam! inregistratd [a Primdria comunei Timdqeni sub

w.21458/22.09.2016 respectiv 1499129.09.2016 prin care comunicl primarului comunei influenfele
asupara repartizdrii sumelor din T.V.A.pentru finangarea cheltuielilor decentral.izate la nivelul
comunelor,oragelor gi municipiilor pe anul 2016

Ludnd act de referatul biroului contabilitate financiar inregistrat sub nr.5682122.09 .2016 ,

expunerea de motive a primarului com.Tamaqeni inregistratd sub nr.5712123.09.2016, rapoartele
comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local

In temeiul dispozitiilor art. 36 alh.2 lit.b,alin.4 lit.a si art. 45, alin.l 9i art.l 15,alin. l,lit.b din
Legea nr. 21512001 privind administratia publica locala,republicata,cu modificarile si completarile
ulterioare:

HOTARA$TE:

Art.l.Se aprobd rectificarea bugetului Iocal al com.Timf,qeni pe anul 2016 qi estim6rile pe anii
2017-2019, conform anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.Se aprobd tectificarea bugetului local al comunei TdmiEeni pe anul 2016 qi estimdrile pe anii
2017-20l9,sec[iunea de funclionare conform anexei nr.2 care face parte integran6 din prezenta

hotdrire.
Art.3.Primarul com.Tdmdqeni,in calitate de ordonator principal de credite va urmdri modul in care

biroul contabilitate -financiar va lua mdsurile pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotdrdri.

Art.4.( l)Prezenta hotdrdre se comunicd Institufiei Prelectului judelului Neam! in vederea

exercitarii controlului cu privire la legalitate,Primarului com.TdmdEeni,biroului contabilitate finaciar qi

se aduce la cunogtinld publicd prin grija Secretarului com.Tdmdqeni.
(2)Aducerea [a cunogtinld publicd se face prin afiqare la sediul autoritafilor administraliei

publice locale, cdt qi prin site-uI oficial al Primariei com.TdmdEeni www.comunatamaseni.ro
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